
         

Statiunea Slănic Moldova este așezat pe râul Slănic, la poalele Munților Nemira, altitudine 530 

m, într-o vale înconjurată de păduri de fagi și brazi.  

Stațiune cu sezon permanent, cu o climă intramontană-depresionară temperată, cu un aer pur, 

lipsit de praf și particule ce pot provoca alergii, și bogat în aerosoli rășinoși și ioni negativi. 

Temperatura medie anuală este de 7,4°C .  

Stațiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale de 

ape carbonate, bicarbonatate,ușor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, hipotonice și oli

gominerale. 

Slanic Moldova asigură tratament pentru: 

 tulburări digestive (gastrite cronice hipo- și hiperacide, ulcere gastrice și duodenale, la 

un interval de cel putin 3 luni de la faza dureroasă, afecțiuni stomacale postchirurgicale, 

colite cronice atipice, colon inflamabil, constipație cronică); 

 boli hepatobiliare (dischinezie biliară, colicistita cronică cu sau fără calculi, stări 

postoperatorii în boli ale ficatului); 

 boli metabolice și nutritionale (diabet melitus, forme usoare și intermediare, obezitate) 

 boli ale rinichiului și urinare (stări de după tratamentul infecțiilor urinare, acolo unde 

nu au existat leziuni sau dereglari renale – litiaza renală).  

 

 

http://www.tourismguide.ro/html/orase/Bacau/Slanic%20Moldova/index.php


Cura externă cu apele minerale de la Slănic Moldova ajuta la tratamentul bolilor: 

 reumatismale degenerative și diartritice 

 cardiovasculare si respiratorii (astm-bronsic alergic, traheobronsite cronice, 

rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar, boli profesionale) 

 tratamentul bolilor endocrine (hipertiroida, hipotiroida) 

 ginecologice ( sindrom ovarian menopauzal) 

 

Hoteluri din Slanic Moldova 

Hotel Venus 2* (Seniori 55+) 273 €                                 Hotel Eurovacanta 3* 209 € 

 

 

  

Tariful pentru 1/2 DBL include: 9 nopti /10 zile cazare; transport tur-retur; tratament 

balnear (14 proceduri, confrom prescriptiei medicale, in baza proprie de tratament); 

masa: pensiune completa (dieta – meniu fix) 

Hotel Coroana Moldovei 4* 317 € 

 
 

 

 

Tariful pentru 1/2 DBL include: 9 nopti /10 zile cazare; transport tur-retur; tratament 

balnear (14 proceduri, confrom prescriptiei medicale, in baza de tratament din 

statiune); masa: pensiune completa (mic dejun – bufet; pranz + cina - meniu fix) 

Vila Teleconstructia 3* 301 € 

 

Tariful pentru 1/2 DBL include: 9 nopti cazare; transport tur-retur; tratament balnear 

(14 proceduri, confrom prescriptiei medicale, in baza de tratament din statiune); masa: 

mic dejun bufet suedez, acces GRATUIT la baza de agrement  

 

 

https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=9a53149db9&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=a418080802&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=5ce25f2b23&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=5ce25f2b23&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=935021ed4b&e=17634c5c01


Hotel Dobru 3* 278 € 

 

 

 

 

 

 

Tariful pentru 1/2 DBL include: 9 nopti cazare; transport tur-retur; tratament balnear 

(14 proceduri, confrom prescriptiei medicale, in baza de tratament din statiune); masa: 

FB, acces GRATUIT la baza de agrement Vila Teleconstructia 

Hotel Perla Moldovei 4* 683 € 

 

Tariful pentru 1/2 DBL include: 9 nopti cazare; mic dejun bufet si cina (BV 60 

RON/pers./zi), access la centrul spa, aqua gym, consultatia medicala, 3 proceduri/zi 

(de luni pana vineri) 

 

SUPLIMENTAR, LA CAZARE, TURISTII ACHIA CONSULTATIA MEDICALA:  30 - 50 RON 

ATENTIE: tarifele afisate sunt pentru EXTRASEZON 

Extrasezon (aprilie, mai, septembrie - noiembrie): 

- FIECARE DUMINICA: 7 nopti / 9 nopti / 14 nopti /16 nopti 

- FIECARE MARTI: 5 nopti / 7 nopti / 12 nopti / 14 nopti 

Pentru mai multa informatie ne contactati pe numarul 069245759 

https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=9a3200a421&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=e949d608a0&e=17634c5c01
https://star-tur.us2.list-manage.com/track/click?u=b426ead7a8931e8a19ae80cdd&id=e949d608a0&e=17634c5c01

